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Sikorowscy - Okno na Planty (2016)

  

    1. "Kryzys w niebie"  2. "Okno na Planty"  3. "Skandal"  4. "Kurs na jutro"  5. "Taaka ryba"  6.
"Piosenka o mojej gitarze"  7. "Jeśli mnie kiedyś zdradzisz"  8. "Świr z mojej ulicy"  9. "List z
wojenki"  10. "Wyspa wolność"  11. "Tęsknota za młodością"  12. "Kołysanka dla Róży"  13.
"Piosenka o małżeństwie"  14. "Idol z brodą"        Maja Sikorowska – śpiew, muzyka     
Andrzej Sikorowski – śpiew, gitara, mandolina, teksty, muzyka (oprócz 7)      Jacek Królik –
wszystkie możliwe gitary, mandolina      Gerta Szymańska – perkusja, instrumenty perkusyjne   
  Tomasz Kupiec – kontrabas      Tomasz Kukurba – altówka, flet, wokaliza      Jakub Mietła –
akordeon      Maciej Aleksandrowicz – instrumenty klawiszowe  

 

  

„Okno na Planty“ to kolejna autorska płyta Andrzeja Sikorowskiego. Lider zespołu Pod Budą od
wielu lat nagrywa samodzielnie ze swoją córką Mają i tak jest w przypadku ostatniego krążka.

  

To 14 premierowych melodyjnych piosenek  utrzymanych w akustycznych gitarowych klimatach
z istotnymi tekstami o naszej codzienności.  To śpiewanie z puentą, morałem, przesłaniem,
liryczne w przypadku „Kołysanki dla Róży“, ironiczne w „Pani Zosi“, pastiszowe i z
przymrużeniem oka w „Taakiej rybie“ lub w „Idolu z brodą“.

  

To opowieść o ulicy, rodzinie, rzeczywistości od której nie sposób umknąć. To jednocześnie
ostatnie fonograficzne dokonanie artysty, któremu nigdy nie marzyła się kariera estradowych
matuzalemów. Zwłaszcza, że głos Mai na tej płycie pozwala mu sądzić, iż o wokalną schedę
może być spokojny. ---warnermusic.pl
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Płytą "Okno na Planty" karierę planuje zakończyć Andrzej Sikorowski, któremu towarzyszy
córka Maja.

  

Promująca album tytułowa piosenka "Okno na Planty", to osobiste spojrzenie na Kraków
widziane z mieszkania autora. Andrzej Sikorowski urodził się w tym mieście podobnie jak jego
ojciec, dziadek i pradziadek. Ma powody by uważać, że Planty, hejnał mariacki czy Sukiennice
to prywatny kawałek świata i nieustająca inspiracja artystyczna.

  

Lider zespołu Pod Budą od wielu lat nagrywa samodzielnie ze swoją córką Mają Sikorowską i
tak jest w przypadku ostatniego krążka.

  

Płyta "Okno na Planty" to 14 premierowych melodyjnych piosenek utrzymanych w akustycznych
gitarowych klimatach z istotnymi tekstami o naszej codzienności. To śpiewanie z puentą,
morałem, przesłaniem, liryczne w przypadku "Kołysanki dla Róży“, ironiczne w "Pani Zosi",
pastiszowe i z przymrużeniem oka w "Taakiej rybie" lub w "Idolu z brodą". To opowieść o ulicy,
rodzinie, rzeczywistości od której nie sposób umknąć. To jednocześnie ostatnie fonograficzne
dokonanie artysty, któremu nigdy nie marzyła się kariera estradowych matuzalemów.
---muzyka.interia.pl

  

download (mp3 @192 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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